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Hos Knud E. Dan A/S har vi 60 års erfaring med 
effektive rengøringsmidler til professionel rengøring

Har du udfordringer i forhold til rengøringen? 
- hos os får du:

• mere effektive midler

• økonomisk tilgang til rengøring

• individuel og professionel hjælp

• rengøringsmidler og metoder,  der passer

i netop din forretning

• hjælp til arbejdssikkerheden

• shopping 24/7 og levering til døren

• fri fragt på ordre > 800 kr. .

Har du udfordringer med rengøringen, kan du kontakte 
vores konsulenter for en personlig gennemgang af din 
virsomhed. Dette gælder uanset om dine medarbejdere 
selv gør rent, eller om du får ekstern hjælp.
Scan koden med dit mobilkamera: 

http://www.knudedan.dk
mailto:ordremodtagelse@knudedan.dk
https://www.knudedan.dk/da/kontaktos#Konsulenter
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PRODUKTER OG DERES ANVENDELSE

PRODUKT ANVENDELSESOMRÅDER ARBEJDSMETODER

KALKULIN FLYDENDE  (1005)
Grundrengøring Slagter/storkøkken
 
Opløser hurtigt fedt, olie, proteinstoffer  og 
almindeligt snavs. Modvirker kalkbelægninger 
under rengøringen.  
Dit valg til den daglige rengøring.

COMBI-PLUS (2001)
Universalrengøring

Effektivt universal rengøringsmiddel med alkalisk 
reaktion. Rengøring af gulve, vægge, maskiner, 
inventar m.m. i køkkener, restaurationer m.m. 
Opløser snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m.

ERGO OPVASK (4003)
 
Svanemærket opvaskemiddel til manuel opvask 
og rengøring af service, køkkenredskaber, maski-
ner, inventar, vægge, gulve m.m. Opløser effektivt 
fedtstoffer og snavs i blanding med varmt vand.

GRILL-OVN RENS (1012)
 
Fjerner fedtstoffer, proteinstoffer og fastbrændte 
rester indvendigt i grill og ovne af rustfrit stål, jern 
og emalje.  Dit valg til den grove rengøring.

ERGO KALKFJERNER (5043)
 
Svanemærket kalkfjerner uden farve og parfume. 
Til kalkopløsning på gulve, vægge, sanitet, inven-
tar m.m. Kan anvendes på malede flader, crom, 
rustfrit stål, aluminium, jern, klinker osv.  
OBS! må ikke blandes med hypochlorit f.eks. 
Klorin

ANTI-KIM Desinfektion (4005)
 
Til desinfektion af lokaler, redskaber, maskiner, 
kølerum m.v. 
Fødevarestyrelsens godkendelse : nr. 581 1520-
0214

Nedenstående gælder for Kalkulin Flydende og 
Combi-Plus:

Overfladerne skylles af med vand inden rengøring.
Manuel rengøring: Overfladen sæbes ind med børste, 
svamp eller skurenylon.
Skumsprøjte: Rengøringsresultatet forbedres ved på-
føring af skummet i et jævnt lag fra bunden og opefter 
ved max. 30 0C
Indvirkningstid: 1-10 min.  Skummet må ikke tørre ind. 
Overfladerne bearbejdes og skylles med koldt vand fra 
bunden og opefter. Emner som kommer i kontakt med 
levnedsmidler skal altid skylles af med rent vand. Husk 
at desinficere overfladerne med Anti-Kim og skylle af 
med rent vand.

AGGRESSIVITET: Malede flader, linoleum og aluminium 
kan angribes.

Grill-ovn rens: Påføres overflader med indtørrede og 
fastbrændte fedtstoffer. Brug blød børste med fiberhår 
eller polypropylen. Varm op til max. 50 0C. Efter 10 min. 
med varme afvaskes med skurenylon i rent vand. Vask 
grundigt efter med rent vand.

Ergo Kalkfjerner: Overfladerne skylles med vand inden 
afkalkning. Manuel rengøring: Overfladen sæbes ind 
med børste, svamp eller skurenylon. 
Skumsprøjte: Skummet påføres i et jævnt lag fra 
bunden og opefter. Gentagne afvaskninger kan være 
nødvendigt. Indvirkningstid 1-10 min. Skummet må 
ikke tørre ind. 

Anti-Kim: De rengjorte overflader påføres Anti-Kim 
manuelt med ren klud, svamp eller børste.  
Eller udlægges med Nito skumsprøjte. Reaktionstid 15 
min. Overflader som kommer i kontakt med fødevarer 
skal altid afskylles med rent vand efter desinfektion.

Ergo Opvask: 
Opvask: Emner, redskaber mm. dyppes og afvaskes 
med børste eller skuresvamp. Vaskevandet skiftes, når 
det er snavset og vandet ikke skummer mere.

Rengøring: Påføres med børste, klud eller svamp og 
overfladerne bearbejdes indtil snavset er opløst. Afskyl-
les med rent vand.

POLER-MIX  (2005)
 
Velegnet som ’færdigblandet universalt rengø-
ringsmiddel’ til bl.a. pletfjerning og aftørring af 
inventar, vægge og døre. Opløser snavs og fedt-
stoffer. Også til rengøring af glas, spejle, chrom, 
rustfrit stål (kølediske)mv.. 

Polér-mix: : Poler-mix sprøjtes
ufortyndet på snavs og pletter på inventar,
vægge og døre. Aftørres straks med ren klud
eller aftørringspapir.
Vinduer:  3 % opløsning påføres med
børste, svamp eller stripafvasker, og fjernes
igen med vinduesskraber.

Personlige værnemidler, sikkerhedsdatablade og skabelon 
til kemisk APV hentes i kataloget på vores hjemmeside. 

ERGO TOILET-RENS  (5045)
 
Svanemærket toiletrens. Rengører effektivt toilet-
ter, urinaler, vægge, brusekabiner, malede flader, 
rustfrit stål, aluminium, jern, klinker, fliser m.m. 
Fjerner kalk og korrosionsprodukter.

Ergo Toilet-Rens: Skyl kummen og sprøjt Ergo Toilet-
rens og kalkfjerner langs skyllekanten. Fordel evt. med
børste og lad det virke i 5 min. Skrub efter med
børste og skyl ud. 

http://www.knudedan.dk
mailto:ordremodtagelse@knudedan.dk
https://www.knudedan.dk/da/item/10050301
https://www.knudedan.dk/da/item/20010401
https://www.knudedan.dk/da/item/40030701
https://www.knudedan.dk/da/item/10120401
https://www.knudedan.dk/da/item/50430401
https://www.knudedan.dk/da/item/40050401
https://www.knudedan.dk/da/item/20051101
https://www.knudedan.dk/da/item/50450801


Knud E. Dan A/S  I  Lunikvej 40  I  2670  Greve  I  Tlf.: +45 43 69 24 22  I  www.knudedan.dk  I  mail: ordremodtagelse@knudedan.dk 

©PRODUKTVALGKT-

VALG

Hvert år bliver 50.000 danskere syge 
som følge af infice-

rede fødevarer

Produkt KALKULIN 
FLYDENDE 

(Grovrengø-
ring)

COMBI-PLUS
(Universal-
rengøring)

ERGO 
OPVASK

GRILL/OVN 
RENS

POLER-MIX
(aftørring og 

ruderens)

ERGO KALK-
FJERNER

(Afkalkning)

ERGO 
TOILET-RENS

ANTI-KIM 
Desinfektion

eller
O2-tabs

Produktion: Dag 1- 6 Dag 7 Dag 1-7

Vægge/gulve x x x x x

Borde x x x x x

Lynhakker/Kødhakker x x x x  x

Båndsav x x x x

Pålægsmaskine x x x x

Røremaskine x x x x

Vakuummaskine x x x x

Pakkebord x x x x x

Huggeblok x x x x

Skæreplanker/bræt x x x x x

Pølsestopper x x x x

Kogekar x x x x x

Kipsteger x x x x

Ovne x x x x x x

Komfur x x x x x

Opvaskemaskine udv. x x x x x

Udsugningsfiltre x x x x x

Affaldsstativ x x x x x x

Ventilation x x x x x

Telefon x x x x

Udstillingsareal:

Kølediske x x x x x

Frostdiske x x x x x

Varmekumme/skuffer x x x x

Hylder x x x x x

Vægge/vinduer x x x x x

Gulv x x x x

Loft x x x x

Lager:

Kølerum x x x x

Frostrum x x x x

Hylder x x x x

Gulv x x x x

Loft x x x x

Personale/gæster:

Borde x x x x x

Vægge x x x x x

Vinduer/spejle x x

Gulv x x x x x

Loft x x x x x

Toilet x x x x x

Håndvask x x x x x x

http://www.knudedan.dk
mailto:ordremodtagelse@knudedan.dk
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MASKINOPVASK AFTØRRINGSPAPIR, SÆBE OG HÅNDSPRIT

Rengøring og desinfektion af redskaber og service kan ske 
i opvaskemaskiner med skyllevandstemperatur på mindst 
80 0C. Alkalisk flydende opvaskemiddel skal doseres gen-
nem automatisk sæbedoseringsanlæg på opvaskemaski-
nen. 

OBS! Vi yder ingen service på opvaskemaskiner.

MASKINOPVASK FLYDENDE med klor, 12 kg. (53096)

MASKINOPVASK FLYDENDE uden klor, 12 kg. (53097)

AFSPÆNDINGSMIDDEL til opvaskemaskine, 5 ltr. (53080)

Vi forhandler bl. a. aftørringspapir, 
håndsæbe og håndsprit fra Katrin. 
Se vores store produktkatalog for 
sortiment.

POLERING OG PLETRENS VEJLEDENDE UGEPLAN FOR KØKKENRENGØRING

1. Klargøring

Almindelig oprydning, fjernelse af evt. affald, maskiner skilles ad og ren-
gøringsmidler og rekvisitter gøres klar.

2. Rengøring alkaliske dage

Alle overflader afskylles i vand. 
Rengøringsmiddel fordeles ud 
manuelt eller med Nito skum-
sprøjte. Ved behov bearbejdes 
overfladerne manuelt med børste 
eller svamp. Der afskylles med 
koldt vand.

3. Desinfektion

Desinficer alle rengjorte overflader 
manuelt eller med Nito skumsprøj-
te indeholdende Anti-Kim. Afskyl 
med rent vand. 

4. Generel oprydning
5. Egenkontrol

2. Afkalkning

Ved behov for afkalkning påføres 
et surt rengøringmiddel til Nito 
skumsprøjten. Midlet skummes ud 
på alle berørte overflader og skal 
virke i 1-10 minutter. Der afskylles 
med koldt vand. 

3. Desinfektion

Desinficer alle rengjorte overflader 
manuelt eller med Nito skumsprøj-
te indeholdende Anti-Kim. Afskyl 
med rent vand.  
BEMÆRK! Der må ikke bruges klor-
produkter på sure dage

ALKALISKE DAGE 1-6 SURE DAGE - DAG 7

POLER-MIX m/forstøver 0,5 ltr.

Velegnet som færdigblandet universal rengørings-
middel til pletfjerning på alle hårde overflader. 
Desuden god til pudsning af spejle og glaspartier. 
Spray på og tør af. 

Cirkulær økonomi: Emballagen kan 
genanvendes. Skyl dunken med rent vand 
og brug skyllevandet til rengøring/afrens-
ning. Streg eventuelle faremærke over 
inden emballagen sendes til genbrug.

LINKS:

Om rengøring i restaurationsbranchen: 
https://www.knudedan.dk/da/Restaurationsbran-
chen

Om sikkerhed og arbejdsmiljø:
https://www.knudedan.dk/da/sikkerhedsdatablade

https://www.knudedan.dk/da/Restaurationsbran-chenOm
https://www.knudedan.dk/da/Restaurationsbranchen
https://www.knudedan.dk/da/Restaurationsbran-chenOm
https://www.knudedan.dk/da/sikkerhedsdatablade
http://www.knudedan.dk
mailto:ordremodtagelse@knudedan.dk
https://www.knudedan.dk/da/item/53096
https://www.knudedan.dk/da/item/53097
https://www.knudedan.dk/da/item/53080
https://www.knudedan.dk/da/item/20051101
https://www.knudedan.dk/da/tilbud#katalog
https://www.knudedan.dk/da/foodreng%C3%B8ring



